
ТЕМА 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДКУП У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРАВІ УКРАЇНИ 

 

Опрацюйте так теоретичні питання 

 

1. Поняття «підкуп» у кримінальному праві та система кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із підкупом. 

2. Активний підкуп у кримінальному праві. 

3. Пасивний підкуп у кримінальному праві. 

4. Кримінальна відповідальність за провокацію підкупу та аргументи «за» 

чи «проти». 

5. Інші кримінальні правопорушення, пов’язані із одержанням 

неправомірної вигоди у системі злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. 

 

Виконайте завдання 

 

Завдання 1. 

Розмежуйте склади злочинів, передбачених у ст. ст. 354, 368, 368-3, 364-4, 

369-2 КК України (виконайте письмово). 

 

Завдання 2. 

Складіть фабулу, вирішення якої полягало б у кваліфікації злочину за ч.3 

ст. 369-2 КК України (виконайте письмово). 

 

Вирішіть задачі у формі розгорнутої правової позиції 

 

Задача 1. 

Віктор, новопризначений керівник одного з лісгоспів, хотів пришвидшити 

одержання дозвільних документів на вирубку лісу. Він перетелефонував своєму 

старшому колезі Руслану із проханням про пораду, як це «правильно» зробити. 

Руслан порадив підійти безпосередньо до начальника Державної екологічної 

інспекції області та запропонувати йому по 5 доларів США за кожен кубометр 

зрубаного лісу. Віктор, приїхавши до обласного центру, попав на прийом до 

керівника інспекції. У службовому кабінеті Дмитра – начальника інспекції, 

Віктор сформулював своє прохання та сказав, що він «все розуміє», «знає 

правила гри» і на листочку паперу написав: «5 дол. куб». Віктор підсунув аркуш 

ближче до Дмитра. Дмитро подивився на Віктора і жодним чином не відреагував 

на вчинене. Через декілька хвилин такої «мовчанки», Віктор вийшов з кабінету 

та поїхав до свого лісгоспу. Наступного тижня необхідні дозвільні документи на 

вирубку лісу надійшли до лісгоспу і Віктор звернувся до Руслана з проханням 

позичити йому 3 000 доларів для подяки Дмитрові. Після цього Віктор був 

затриманий працівниками поліції. 

 

Задача 2. 

Валентина, Ірина та Катерина, обурюючись станом боротьби з корупцією в 

Україні, вирішили створити організацію «Жінки проти корупції», завданням якої 



було б викриття корупціонерів. За консультацією про те, як це краще робити, 

вони звернулися до своєї знайомої Євгенії, яка вже 20 років працює у поліції і 

знає, як це потрібно робити. За порадою Євгенії, Валентина прийшла до 

поліклініки до свого сімейного лікаря з проханням зробити їй лікарняний. У 

відповідь на відмову Валентина дістала конверт із 500-ми гривнями та тихенько 

поклала поміж паперами лікаря. Вийшовши з кабінету, вона перетелефонувала 

Євгенії і сказала, що «справу зроблено». Оперативні працівники Служби захисту 

економіки увійшли до кабінету лікаря, вилучили гроші та затримали останню. 

Встановлено, що й Ірина, й Катерина за дорученням Євгенії зробили аналогічні 

дії щодо завуча школи, де навчався син Ірини та паспортистки відділу 

міграційної служби, де проживає Катерина. На одній з координаційних нарад з 

протидії корупції, Євгенія доповідала про розкриті нею корупційні схеми у 

медицині, освіті та дозвільній системі, за що одержала заохочення від 

керівництва. 

 

 

Опрацюйте додаткову літературу до теми 


